
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ASSISTENTE SOCIAL 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) sobre o Sistema 

Único de Saúde – SUS e 30 (trinta) sobre Conhecimentos da Função de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 
Texto 01 para as questões de 01 a 04 
 

POEMA DE SANGUE 

Zé Pinto 

 

Hoje quando os ponteiros 

Registrarem vinte e quatro horas 

Mil crianças terão morrido de fome 

Neste meu belo país 

Da bola e do carnaval 

Por isso, escrevo poema de sangue. 
 
Muitos guerreiros da dignidade, 

Da igualdade 

E dos novos valores 

Abandonaram as trincheiras 

Ou apontam saídas por uma terceira via 

Tentando ignorar os gemidos 

Mendigos da miséria 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 
 
Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas? 

Que recitavam pra lua? 

Que dedilhavam as violas? 

Pra ver brotar a semente numa semente de roda. 

Não adianta negar: 

A televisão ditou e muitos obedeceram. 

  

A ilusão agenciou 

E quem na onda requebrou 

Não pôde ser seresteiro. 

Pois descobriram ligeiro 

Que a ignorância de um povo 

Sempre rende mais dinheiro 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

 

Mas se as ervas daninhas 

Não conseguem nunca 

Dominar toda a plantação, 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 

Pois é desses frutos que alimentaremos 

É dessas sementes que replantaremos 

Mas eu lhes afirmo 

Que ainda é preciso 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

Disponível em: www.landless-voices.org 
 
01. Percebe-se, no poema, a repetição do trecho "Por isso, escrevo poemas de sangue". O autor dele se utilizou para  
 
A) demonstrar ao leitor a sua visão otimista face o cenário atual. 

B) indicar a pluralidade de ações profícuas que povoam o cotidiano brasileiro. 

C) denotar seu perfil misantropo e descrente em um mundo melhor. 

D) indicar fatos e ações negras do cenário brasileiro, embora confiante em dias melhores. 

E) apontar falhas e erros irremediáveis que cercam a realidade brasileira, desacreditando em melhoras. 
 
02. Nesse poema, Zé de Brito 
 
A) radicaliza ao afirmar que o povo brasileiro perdeu o norte de suas lutas, perdeu a dignidade e os valores humanos. 

B) faz referência a muitos brasileiros que desistiram de lutar para minimizar ou erradicar as desigualdades sociais. 

C) presta reverência à televisão e elogia os que a ela aderiram. 

D) aponta para o fato de a ignorância promover lucros e avanços ao país. 

E) demonstra-se incrédulo diante de novas mudanças e avanços sociais. 
 
03. Sobre o trecho abaixo: 
 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 
 
está CORRETO o que se afirma em  
 
A) Se fosse substituído o primeiro verbo por "existir", este se manteria no singular. 

B) Mantendo-se o mesmo tempo verbal do primeiro verbo e substituindo-se este por "existir", estaria correto o trecho: 

Existiram muitas árvores. 

C) Se se permutasse o tempo verbal do primeiro verbo para um tempo passado, e ele fosse substituído por "existir", estaria 

correto o trecho : Existem muitas árvores. 

D) Conjugando-se o verbo "haver" num tempo do passado em que a ação tenha se repetido algumas vezes, está correto o 

trecho: Havia muitas árvores. 

E) Substituindo-se "muitas árvores" por "muita gente", a forma verbal "há" sofreria mudança em sua grafia. 

 

04. Em todas as alternativas, os verbos sublinhados exigem apenas um complemento, e este não vem regido de 

preposição. Apenas uma delas NÃO se inclui nessa afirmativa. Assinale-a.  
 
A) "Hoje quando os ponteiros registrarem vinte e quatro horas" 

B) "Tentando ignorar os gemidos mendigos da miséria"  D) "Ou apontam saídas por uma terceira via" 

C) "Pra ver brotar a semente numa semente de roda" E) "Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas?" 
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TEXTO 02 para a questão 05 

Eu sou aquela mulher  

a quem o tempo muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida  

e não desistir da luta, 

recomeçar na derrota,  

renunciar a palavras  

e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos 

e ser otimista. 
Cora Coralina 

 

05. Sobre CRASE, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em "renunciar a palavras", se o termo sublinhado estivesse no plural, a crase seria obrigatória. 

B) "a quem o tempo muito ensinou" - neste caso, a ausência da crase se justifica por existir a presença, apenas, do determinante 

―a‖. 

C) "Ensinou a amar a vida"- analisando-se os dois termos sublinhados, o primeiro não recebe acento grave por estar diante de 

verbo. Quanto ao segundo, a crase inexiste, por haver a presença, apenas, da preposição ―a‖. 

D) "renunciar a palavras" - neste caso, a crase é facultativa. 

E) "Eu sou aquela mulher" - se o verbo deste trecho fosse substituído por "referir-se", estaria correto: Eu me refiro aquela 

mulher. 

 

TEXTO 03 para a questão 06 

 

"Eu acredito que a poesia tenha sido uma vocação, embora não tenha sido uma vocação desenvolvida conscientemente 

ou intencionalmente. Minha motivação foi esta: tentar resolver, através de versos, problemas existenciais internos. São 

problemas de angústia, incompreensão e inadaptação ao mundo."   
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

06. Analisando-se o texto acima, tem-se como CORRETO que  

 

A) o termo sublinhado exprime ideia de causalidade. 

B) a vírgula antes do conectivo "embora" é obrigatória. 

C) a vírgula após o termo "angústia" separa elementos de mesma função sintática. 

D) os dois-pontos exprimem uma suspensão de ideias. 

E) o trecho também estaria correto, se os dois-pontos fossem substituídos por um ponto. 

 

TEXTO 04 para as questões de 07 a 09 

 

POTES ESPECIAIS 

Autor desconhecido 

 

E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos. Utilizando-se de um tom educado, 

contendo uma certa ironia, dirigiu-se a uma das atendentes e indagou: 

- Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

- Não sei, meu senhor. Só se me disser... 

- É algo raro, cada vez mais raro por onde a gente vai... Quase nem existe mais... 

- Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém... 

- Dona, espere, não precisa ficar tão irritada... Vou falar... 

-  Mas, que produto é este ? 

-  Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO. 

Houve um silêncio repentino. As palavras ditas calaram o ambiente. As pessoas que viveram aquele momento só 

tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade. 

 

07. No texto acima, percebe-se a presença de pronomes de tratamento. Sobre eles, assinale a alternativa que contém 

dois pronomes desse tipo. 

 

A) "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 

B) "Dona, espere, não precisa ficar tão irritada..." 

C) "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém..." 

D) ―Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

E) "... tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade." 

 




http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
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08. Sobre os termos da oração, analise os itens abaixo: 

 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos." 

II.    "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém...‖ 

III.   "Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO." 

IV.  "Houve um silêncio repentino." 

V.    "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, a forma verbal "chega" concorda com o seu sujeito, "um senhor". 

B) No item II, "de nada nem de ninguém" completam o sentido do verbo "adivinha". 

C) No item III, "AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO" completam o sentido do verbo "precisar". 

D) No item IV, "um silêncio repentino" funciona como sujeito do verbo "haver". 

E) No item V, "meu senhor" se classifica como sujeito constituído de um núcleo apenas. 

 

09. Observe os conectivos sublinhados dos trechos abaixo: 
 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos."  

II.  "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..."  

 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) No item I, contraria algo anteriormente declarado. 

B) No item II, exprime circunstância temporal. 

C) No item I, poderia ser substituído por "ou", indicando alternância. 

D) No item II, exprime circunstância condicional.  

E) No item II, poderia ser substituído por "à medida que", preservando o sentido original. 

 

10. Sobre Redação Oficial, analise os itens abaixo: 
 

I.    O ofício é uma modalidade da comunicação oficial, que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais 

pelos  órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares. 

II.   O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. 

III.  Relatório é um conjunto de informações, utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada 

atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. 

IV.  Na administração pública, o parecer geralmente é parte integrante de um processo, para o qual aponta solução 

favorável ou desfavorável, precedida de necessária justificação. 

V.  O requerimento se constitui em uma petição por escrito, segundo as normas legais, na qual se solicita alguma coisa 

a uma entidade oficial da justiça ou da administração. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III, apenas. B) II, III e V, apenas. C) I, II, III, IV e V. D) I, III e IV, apenas. E) III, IV e V, apenas. 

 

 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
11. O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011 teve a finalidade de 
 
A) consolidar uma política de financiamento para o SUS. 

B) regulamentar a Lei N
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

C) tornar sem vigor a Lei 8142/90. 

D) definir exclusivamente a composição das Comissões Intergestores que são instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

E) regulamentar que uma Região de Saúde pode ser instituída apenas com ações de urgência e emergência. 

 

12. Para as definições propostas pelo Decreto Nº 7.508/11, assinale V para as Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )  As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

(   )  As Comissões Intergestores são definidas pelo Decreto como instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   )  O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta. 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
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(   )  Mesmo havendo justificativa técnica, os entes federativos não poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 

serviços de saúde. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V – V  B) F – F – F – V C) F – F – V – F D) F – V – F – F E) V – V – V – F 

 

13. Em relação ao Planejamento em Saúde disposto no Decreto Nº 7.508/11 (Artigos de 15 a 19), assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. 

B) As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde serão estabelecidas de forma ascendente e integradas 

pelos entes federativos. 

C) No planejamento, os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, não 

deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual ou nacional. 

D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, sem, no entanto, considerar as 

necessidades dos municípios que deverão ter planejamento próprio. 

E) Compete à Comissão Intergestores Tripartite - CIT de que trata o inciso II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os 

prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. 

 

14. Considerando o que está disposto na Lei 8080/90, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 

 

(   )  A Lei supracitada dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(   )  A Lei reconhece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais e, ainda, reconhece que os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

(   )  Estão incluídas, ainda, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, as ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V B) F – F – F C) F – F – V D) F – V – F E) V – V – F 

 

15. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 

atividades, de acordo com o disposto na Lei 8080/90 (Art. 13), com EXCEÇÃO de 

 

A) Alimentação e nutrição. 

B) Saúde do trabalhador.  D) Recursos humanos. 

C) Educação. E) Ciência e tecnologia. 

 

16. Em relação às Competências do SUS (Art. 16 da Lei 8080/90), correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

A. Direção Nacional do SUS 

B. Direção Estadual do SUS 

 

C. Direção Municipal do SUS 

(   ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

(   ) Executar serviços de vigilância epidemiológica. 

(   ) Promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 

exercício profissional, bem como com entidades representativas de 

formação de recursos humanos na área de saúde. 

(   ) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde 

do trabalhador. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) A – B – B – C B) A – C – A – B C) C – C – A – B D) B – A – C – B E) B – B – C – A 

 

17. Em relação ao funcionamento dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, de acordo com a Lei 8080/90, assinale 

V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, sob 

qualquer forma de investimento. 
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(   )  É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde-SUS, submetendo-se a seu 

controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V B) F – F – F C) F – F – V D) V – F – V E) F – V – F 

 

18. Em relação à Legislação do SUS, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 
 

(   )  A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

(   )  As Conferências de Saúde e o Conselho de Saúde foram instituídos pela Lei 8080/90. 

(   )  A Lei 8142/90 instituiu que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V – V – V B) F – F – F C) V – F – F D) F – F – V E) F – V – F 

 

19. De acordo com o disposto no Artigo 198 da Constituição Federal, “as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes”. Em 

relação às diretrizes enumeradas pela Constituição, assinale V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos. 
 

(   )  Participação da comunidade 

(   )  Seguridade social 

(   )  Descentralização 

(   )  Equidade 

(   )  Atendimento integral 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V–V–V–V–V B) F–F–F–F–F C) F–V–F–F–F D) V–F–V–F–V E) F–V–F–V–F 

 

20. Em relação às Leis 8080/90 e 8142/90, correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

 
A. Lei 8080/90 

B. Lei 8142/90 

 

(   ) Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo Conselho. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio 

e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta, dentre outras possibilidades. 

(   ) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA. 

 

A) A – B – B – A B) A – A – B – B C) B – A – A – B D) B – A – B– B E) B – B – A – A 

 

CONHECIMENTOS DA ESPECIALIDADE  

 

21. Na prática, a teoria é outra, expressa a dificuldade de apreensão da relação entre teoria e prática e, 

consequentemente, da relação entre as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da 

intervenção profissional. Sobre o tema, é CORRETO afirmar que 

 

A) a teoria passa de imediato à prática, uma vez que o dado, o concreto - produto das ações práticas do homem - modifica o 

mesmo no plano empírico. 

B) a relação de unidade estabelecida entre teoria e prática deve ser compreendida como identidade. 

C) a transmutação da possibilidade (âmbito da teoria) à efetividade (âmbito da prática) requer mediações objetivas e subjetivas 

que não se relacionam.  
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D) a relação entre teoria e prática é uma relação simultânea e recíproca, por meio da qual a teoria nega a prática enquanto 

prática imediata, como um fato dado, para revê-la em suas mediações e como práxis social. 

E) o domínio da perspectiva teórico-metodológica, descolada, seja de uma aproximação à realidade, ou ainda, de uma base 

técnico-operativa, é suficiente para descobrir e imprimir novos caminhos ao trabalho profissional. 

 

22. A práxis é uma categoria central na elaboração teórico-metodológica de Marx. No que se refere à práxis, é 

CORRETO afirmar que 
 
A) toda práxis é atividade e vice-versa. 

B) o lado ideal e o material da práxis só se separam por um processo de abstração. 

C) a práxis se caracteriza como uma atividade comum.  

D) a prática, propriamente, é o que configura a práxis. 

E) a atividade na qual os âmbitos da teoria e da prática estão relacionados não se constitui práxis. 

 

23. A prática profissional não é uma práxis social, mas, uma parte, uma atividade, que se insere numa práxis social, 

possuindo posições teleológicas secundárias, o que permite concluir que 
 
A) a práxis social é mais ampla, mas não envolve a categoria trabalho. 

B) a práxis social pode ser reduzida a uma de suas expressões, qual seja, a prática profissional. 

C) uma profissão só existe como parte de uma prática social.  

D) situar a prática profissional como parte da prática social não requer a elucidação que uma profissão está necessariamente 

inserida na vida social. 

E) a prática profissional não é influenciada pelas estruturas nem pelos processos sociais. 

 

24. No tocante à Lei Estadual de Reforma Psiquiátrica, é CORRETO afirmar que 
 
A) o Estado de Pernambuco substituirá progressivamente, mediante planificação semestral, os leitos dos hospitais psiquiátricos 

pelos recursos assistenciais alternativos definidos nessa Lei. 

B) o Plano Estadual de Saúde Mental será apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde, enquanto parte integrante do seu 

plano de saúde. 

C) a internação involuntária será comunicada pelo médico que a procedeu por meio da instituição, ao Ministério Público, no 

prazo de 24 horas, contadas do procedimento, para que sejam adotadas as procedências cabíveis. 

D) fica permitido ao Estado de Pernambuco construir, ampliar, contratar ou financiar novos estabelecimentos, instituições 

privadas ou filantrópicas que caracterizem hospitais psiquiátricos. 

E) os serviços ambulatoriais e de emergências psiquiátricas, no âmbito do SUS, deverão, quando funcionarem como porta de 

entrada do sistema assistencial de saúde mental, ser oferecidos, unicamente, pelo serviço público. 

 

25. Constituem-se em recursos psiquiátricos a serem aplicados ao tratamento e à assistência psiquiátrica do Estado de 

Pernambuco: 
 
A) atendimento ambulatorial, serviço integrado por uma equipe especializada no atendimento. 

B) centro de convivência, atelier terapêutico ou oficina protegida, serviços que dispõem de espaço terapêutico para 

convivência e recreação de pacientes com transtorno mental. 

C) unidade de desintoxicação, serviço especializado no tratamento do alcoolismo ou outra dependência química. 

D) lar adotivo, o serviço com estrutura familiar, que recebe pacientes egressos de internação psiquiátrica, em condições de alta. 

E) hospital-dia e hospital-noite, serviços assistenciais de hospitalização, nos quais o paciente, durante certo período do dia ou 

da noite, recebe os cuidados terapêuticos dos quais necessita. 

 

26. Mesmo contida e pressionada nos limites de uma década, a Reconceituação marcou deliberadamente o Serviço 

Social latino-americano, apresentando conquistas e equívocos, representados, respectivamente, por meio da(do) 
 
A) articulação de uma nova concepção da unidade latino-americana e do confusionismo ideológico. 

B) ativismo político e da recusa às teorias importadas. 

C) aceitação da divisão de trabalho entre cientistas sociais\assistentes sociais e da recusa às teorias importadas.  

D) recusa de o Serviço Social ser um agente puramente executivo e da inauguração do pluralismo profissional. 

E) explicitação da dimensão política da ação profissional e da defesa da prática empirista. 

 

27. O Movimento de Reconceituação no Serviço Social demonstrou, histórica e teoricamente, o quanto influiu para a 

compreensão da categoria de mediação na produção científica do Serviço Social. O recurso a essa categoria pelo 

Serviço Social permite 
 
A) o encobrimento da totalidade. 

B) a apreensão do movimento do sujeito. 

C) a superação da dicotomia teoria-prática. 

D) a observação do movimento metodológico que ascende do concreto ao abstrato. 

E) a superação do abstrato e o alcance do concreto pensado que, no caso do Serviço Social, supõe a apreensão de sua 

universalidade histórico-social. 
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28. Pensar as questões ético-profissionais significa 

 

A) desconsiderar as interconexões conjunturais mediadoras da relação estabelecida entre o profissional, o usuário e a 

instituição. 

B) redimensionar a importância assumida pela ética na definição da nossa identidade profissional e, particularmente, no 

direcionamento dos princípios que norteiam o projeto profissional, reduzindo essa importância. 

C) compreender que não há mais necessidade de se pensar a teleologia profissional, dado o estágio de maturidade alcançado, 

contemporaneamente, pela profissão. 

D) cumprir os direcionamentos e as diretrizes institucionais, mesmo em situação de desacordo às normativas éticas da 

profissão, considerando a necessidade de defesa da empregabilidade. 

E) que, na prática profissional, o assistente social, ao debruçar-se sobre as questões éticas, está sujeito a condicionalismos de 

várias ordens (sócio-econômico-políticos, organizacional, individuais, culturais), que influenciam sua reflexão. 

 

29. Heterogênea e contraditória, a Reconceituação se constitui em um marco inarredável da história do Serviço Social 

latino-americano. Sobre ela, é CORRETO afirmar que 

 

A) a herança da ditadura brasileira e a modernização conservadora imprimiram impactos peculiares à Reconceituação no 

Brasil, reduzindo-a praticamente à incorporação de vetores desenvolvimentistas. 

B) a reconceituação está intimamente vinculada ao circuito sociopolítico latino-americano de meados da década de 1970. 

C) o deslocamento sociopolítico de instituições cujas vinculações com o Serviço Social são notórias: as igrejas — 

exclusivamente a católica — foi um dos aspectos mediadores da crítica ao Serviço Social tradicional.  

D) a reconceituação só pode ser adequadamente situada, se se considerar que ela se inscreve num processo muito mais amplo, 

de caráter nacional.  

E) as ditaduras latino-americanas não barraram o avanço da reconceituação. 

 

30. A categoria de mediação, cuja natureza é reflexiva, ontológica e relacional, tem a função de conduto de “passagens” 

e “conversões” entre as várias instâncias da totalidade, razão por que a categoria de mediação é estruturante da 

 

A) particularidade. B) singularidade. C) universalidade. D) totalidade. E) generalidade. 

 

31. Sobre as relações com Assistentes Sociais e outros profissionais, previstas no Código de Ética, é CORRETO afirmar 

que 

 

A) é dever do Assistente Social ser solidário com outros profissionais em qualquer situação. 

B) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho é um direito do Assistente Social. 

C) é vedado ao Assistente Social prevalecer-se de cargo de chefia para atos discriminatórios e de abuso de autoridade. 

D) é vedado ao Assistente Social realizar crítica pública a colega e outros profissionais. 

E) constitui direito do Assistente Social incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar. 

 

32. Sobre o Direito à Saúde, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, é CORRETO afirmar que 

 

A) os hospitais são obrigados a separar o alojamento da mãe e do neonato, como forma de proteção contra doenças para ele. 

B) a criança e o adolescente com deficiência receberão atendimento comum, tendo em vista que, em caso contrário, se trata de 

discriminação. 

C) os hospitais são obrigados a manter registros das atividades desenvolvidas pelo prazo de 15 anos. 

D) os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 

Conselho Tutelar. 

E) o atendimento pré e o perinatal à gestante não são assegurados pelo SUS. 

 

33. A Lei de Regulamentação da Profissão estabelece os parâmetros legais que asseguram as competências ao assistente 

social e ampara suas prerrogativas. Sobre isso, é CORRETO afirmar que 

 

A) os Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS aplicarão multa no valor de 3 a 6 vezes a anuidade vigente aos 

infratores dos dispositivos deste lei.  

B) fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de Assistente Social na respectiva região é uma competência do Conselho 

Federal de Serviço Social – CFESS. 

C) o fórum máximo de deliberação da profissão para fins dessa Lei dar-se-á exclusivamente nas reuniões do CFESS. 

D) dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas é uma atribuição privativa do Assistente 

Social.  

E) fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos Assistentes Sociais é uma competência do 

CFESS. 
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34. No que se refere à guarda, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, é CORRETO afirmar que 

 

A) se destina a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente. 

B) confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, exceto previdenciários. 

C) confere a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, menos aos pais. 

D) pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar. 

E) só poderá ser revogada após 6 meses, mediante ato judicial fundamentado. 

 

35. Tendo em vista o caráter interventivo da profissão do Serviço Social, sua prática profissional requer as dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa enquanto elementos que interferem na “passagem” da teoria 

à prática. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que 

 

A) a busca dos meios tem, assim, um papel fundamental no alcance dos fins, tendo em vista que são eles que têm o papel de 

dirigir o pôr teleológico. 

B) a teleologia ocupa um papel determinante, uma vez que é na relação de unidade entre teoria-fim-meio que ocorre a 

efetivação da prática. 

C) a posição dos fins e a busca de meios para tornar ato a finalidade não implicam processos valorativos. 

D) a teleologia necessita da definição dos fins — o que implica uma dimensão técnico operativa — e da escolha dos meios — 

o que implica, também, uma dimensão ético-política. 

E) as opções finalísticas e a escolha dos instrumentos operativos não são influenciadas pela dimensão teórica. 

 

36. Os comportamentos ético-morais se materializam no cotidiano, por intermédio das escolhas de valores e das 

implicações ético-políticas da ação profissional, o que nos leva a afirmar que 

 

A) conforme se observa na história das civilizações, os valores são imutáveis.  

B) a moral, na sociedade capitalista, não possui uma função ideológica. 

C) o ser social sempre tem consciência do âmbito ético-político de sua ação. 

D) ao se escolher um fim, a reflexão sobre os valores que estão impregnados nessa escolha, para que haja uma escolha coerente 

com o referencial teórico utilizado no conhecimento dos meios necessários à ação, não se faz necessária. 

E) há uma intrínseca relação entre ética e política, uma vez que assumir uma responsabilidade pela escolha entre alternativas 

resulta num compromisso do sujeito com sua ação. 

 

37. Como uma mediação privilegiada entre conhecimento e realidade, a pesquisa resulta em um conhecimento sempre 

provisório, parcial, histórico (relativo a um tempo e espaço sociocultural e historicamente determinado). Sobre 

pesquisa, é CORRETO afirmar que 

 

A) desde a institucionalização da profissão do Serviço Social, a pesquisa é parte constitutiva do perfil profissional. 

B) os cursos de pós-graduação não obtiveram êxito em estimular a pesquisa no Serviço Social.  

C) o fato de o assistente social não produzir pesquisa em tempo integral o exime de acompanhar os avanços dos conhecimentos 

pertinentes ao seu campo de trabalho.  

D) desenvolver uma atitude investigativa requer: uma visão global da dinâmica social concreta; o encontro das principais 

mediações que vinculam o problema e a apropriação crítica do conhecimento existente sobre o problema. 

E) do conhecimento produzido pela pesquisa derivam indicativos imediatos para a intervenção profissional.  

 

38. O desvelamento da realidade institucional, pela via da pesquisa, possibilita compreender que 

 

A) numa leitura crítico-dialética das instituições, elas se constituem como blocos monolíticos. 

B) a instituição é, ao mesmo tempo, totalidade parcial e totalidade mais complexa. 

C) a instituição é um fenômeno universal na singularidade do modo de produção capitalista. 

D) a aparência das relações de poder no interior das instituições coincide com a essência delas. 

E) as relações de poder que constam no organograma expressam as relações reais que se estabelecem no cotidiano da 

instituição.  

 

39. No que se refere às etapas de implementação e implantação do planejamento, é CORRETO afirmar que 

 

A) implantar significa tomar providências concretas para a realização de algo planejado. 

B) as áreas de atuação na implementação do planejado são, basicamente, a política, a administrativa e a de provimento de 

recursos financeiros, humanos e materiais. 

C) são tarefas da fase da implantação a especificação de normas e os padrões de intervenção. 

D) a implementação é a operação, nos espaços e nos prazos determinados, das ações previstas no planejamento. 

E) a implementação e, posteriormente, a execução irão depender, para melhor qualidade de desempenho, de uma planificação 

que traduza propostas concretas. 

 

 






10 

40. A instituição é mediatizada por vários fatos e processos, necessidades e interesses, valores e princípios, projetos 

profissionais e de sociedade (que não se expressam na sua aparência). Nesse sentido, é CORRETO afirmar que 

 

A) o profissional agente da prática chamada direta, mesmo se se considerarem aquelas situações interventivas mais 

―microscópicas‖, mais ―cheias‖ de singularidades, não deve diferenciar sua intervenção do estreito burocratismo de ações 

institucionalizadas. 

B) o dimensionamento do campo de forças políticas não se constitui em um fator a ser considerado na leitura do movimento 

das estruturas endógenas e exógenas, fundante do espaço institucional.  

C) a demanda profissional incorpora a demanda institucional, restringindo-se, desse modo, a essa última. 

D) no embricamento da profissão nas relações sócio-institucionais não se distingue pela multifacetada ação em face das 

refrações das questões sociais‖.  

E) no caso do profissional preso ao plano da imediaticidade, da heterogeneidade reificadora, como lhe escapam os sistemas de 

mediações, os determinantes histórico-estruturais, e principalmente a particularização da legalidade social, suas 

possibilidades interventivas não ultrapassam o limite da demanda institucional. 

 

41. Se o Serviço Social foi regulamentado historicamente como “profissão liberal”, o seu exercício se realiza 

mediatizado por instituições públicas e privadas, tensionado pelas contradições que atravessam as classes sociais na 

sociedade do capital e pela condição de trabalhador assalariado, cuja atividade é submetida a normas próprias que 

regulam as relações de trabalho. Essa assertiva nos leva a afirmar que 

 

A) outros meios de trabalho, como conhecimentos e habilidades profissionais, passam a ser propriedade dos organismos 

empregadores. 

B) o ritmo e a velocidade do trabalho, as cobranças e as exigências de produtividade, o maior volume de tarefas, o peso da 

responsabilidade não são expressões da intensificação do trabalho do Assistente Social. 

C) a reestruturação produtiva do capital atinge o mercado de trabalho do assistente social apenas no movimento de mudança 

e\ou redução de postos de trabalho. 

D) as estratégias de intensificação do trabalho vão sendo incorporadas gradativamente e talvez não estejam ainda claramente 

perceptíveis para o conjunto de trabalhadores, particularmente na esfera estatal. 

E) a terceirização não produz a divisão entre os trabalhadores. 

 

42. A perspectiva de cidadania orientada pelo projeto ético-político profissional do Serviço Social vem sendo assumida e 

defendida em diferentes dimensões. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que 

 

A) o reconhecimento dos limites postos pela particularidade brasileira da sua inserção no capitalismo invalida a luta pela 

defesa da cidadania. 

B) cidadania é apenas um conjunto de direitos concretizados por políticas sociais. 

C) a concepção de cidadania é entendida como a simples conjugação de programas, projetos, bens e serviços. 

D) orçamento redistributivo, com ênfase na contribuição de empregadores e no orçamento fiscal, de modo a onerar o capital e 

desonerar os trabalhadores é um dos requisitos apontados pelo projeto ético-político do Serviço Social para ampliação da 

cidadania.  

E) a cidadania é assegurada apenas pela boa gestão tecnocrática. 

 

43. No âmbito do Serviço Social, intensificam-se os processos de terceirização, de subcontratação de serviços individuais 

dos assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou de assessoria, acenando para o exercício profissional 

temporário, por projeto e por tarefa. O(s) efeito(s) da terceirização do Assistente Social é (são): 

 

A) maior comprometimento e qualidade do exercício profissional. 

B) continuidade do trabalho profissional e estreitamento de vínculos com os usuários. 

C) a desconfiguração do significado e da amplitude do trabalho realizado pelos assistentes sociais. 

D) maior confiança da população para com as ações públicas.  

E) independência das ações desenvolvidas em relação a prazos contratuais e aos recursos financeiros.  

 

44. No tocante ao financiamento das políticas sociais, é necessário restabelecer, imediatamente, as bases de 

financiamento dos direitos sociais assegurados pela constituição. Para tanto, é fundamental 

 

A) a continuidade da DRU a fim de carrear a totalidade dos recursos para a área social. 

B) elaboração dos orçamentos da seguridade social, fiscal e das estatais, de forma segregada, conforme o artigo 165 da 

Constituição Federal. 

C) assegurar que, a curto prazo, a integralidade da capitalização do Fundo Soberano  das taxas e royalties da exploração do 

pré-sal seja canalizada para programas sociais de combate à pobreza. 

D) partilhar os recursos do orçamento da seguridade social com todas as políticas sociais. 

E) assegurar bases de sustentação de financiamento do SUS, com a regulamentação da Medida Provisória N
o
 50.  
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45. Ainda que a cidadania seja um horizonte limitado e incapaz de pôr fim aos mecanismos geradores da desigualdade 

na sociedade capitalista, é preciso considerar o seu significado nesta sociedade e, sobremaneira no contexto dos 

países do capitalismo periférico, como o Brasil. No que se refere à construção da cidadania no país, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) para a cidadania, a escravidão foi um aspecto muito negativo, pois sua comercialização, mantida 28 anos após a 

Independência, permitiu que mulheres e escravos ficassem sob a jurisdição privada dos senhores e não tivessem acesso à 

justiça. 

B) entre o longo período do Império e a Primeira República, a cidadania teve como único avanço a abolição da escravatura, 

com a incorporação dos ex-escravos aos direitos sociais. 

C) como a figura do coronel representava, muitas vezes, o único recurso que o trabalhador dispunha na compra dos remédios, 

para ser levado ao hospital, etc., aquela não implicou em obstáculo à expansão da cidadania. 

D) a partir da década de 50, percebe-se que a cidadania no Brasil começa a se delinear na medida que passa a consagrar seus 

direitos sociais, civis e políticos. 

E) a noção de direitos foi incorporada aos direitos sociais, civis e políticos a partir da consagração destes. 

 

46. No planejamento, com relação ao Controle, é CORRETO afirmar que 

 

A) não assegura a observância ao programado. 

B) sua efetivação se dá num momento único. 

C) tem como um de seus objetivos a verificação da correspondência do realizado com o planejado, em termos de meios e de 

produto. 

D) não fornece subsídios para a avaliação e revisão da ação.  

E) a identificação e a correção de desvio não se constituem em seu objetivo. 

 

47. A concepção atual de política social do Banco Mundial tem sido denominada por alguns autores como a “nova 

versão do Consenso de Washington”. Sobre essa concepção, é CORRETO afirmar que 

 

A) a noção de transferências de rendas (mínimas) aos comprovadamente pobres ocupa papel estratégico. 

B) tem como foco a pobreza relativa. 

C) se focaliza nos extremamente pobres, como forma de erradicar a pobreza. 

D) a defesa da transferência de renda direta visa, prioritariamente, às necessidades dos sujeitos. 

E) o desenvolvimento social adquire prioridade.  

 

48. Ainda que a Política de Assistência Social seja um campo de trabalho multiprofissional e interdisciplinar, ela se 

constitui, historicamente, como uma das principais mediações do exercício profissional dos assistentes sociais, sendo 

reconhecidos socialmente (e se autorreconhecendo) como os profissionais de referência dessa política, apesar das 

ambiguidades que cercam essa relação. No que se refere ao exercício profissional do Serviço Social e à Assistência 

Social, é CORRETO afirmar que 

 

A) a cultura patrimonialista, a persistência e (re) atualização do primeiro-damismo são uma característica ainda presente na 

assistência social. 

B) a implantação do SUAS vem ampliando, consideravelmente, o mercado de trabalho para os assistentes sociais, sem que 

este, todavia, se dê de modo precarizado. 

C) a análise das condições de trabalho e das possibilidades de sua ampliação e qualificação no âmbito da assistência social não 

guarda vinculação à dinâmica macrossocietária. 

D) como a Assistência Social é uma mediação que remonta às origens da profissão, o Serviço Social pode ser confudido com a 

assistência social.  

E) a partir da luta empreendida pela categoria profissional para a transformação da assistência social em política pública de 

seguridade social, foi superado o movimento ambíguo de afirmação\recusa da assistência social. 

 

49. Analisar os espaços sócio-ocupacionais do assistente social exige inscrever a reflexão no movimento histórico da 

sociedade brasileira e mundial, o que significa afirmar que 

 

A) apreender os espaços sócio-ocupacionais, sua lógica de retração ou intensificação de demandas em determinadas áreas não 

exige desvelar o caráter contraditório do Serviço Social como prática polarizada pelos interesses das classes sociais. 

B) além de dimensões objetivas que conferem materialidade ao fazer profissional, é preciso considerar, também, o modo pelo 

qual o profissional incorpora, na sua consciência, o significado do seu trabalho e a intencionalidade de suas ações. 

C) as transformações nos espaços ocupacionais do assistente social não têm origem nos processos macrossocietários. 

D) as mudanças decorridas das alterações na base técnica de produção por meio da incorporação das denominadas Tecnologias 

de Informação e Comunicação não se constituem expressões de mudanças da nova morfologia do trabalho. 

E) a reestruturação produtiva atinge o mercado de trabalho do Assistente Social apenas redefinindo os postos de trabalho. 
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50. Acerca da noção de política social nas duas últimas décadas, é CORRETO afirmar que 

 

A) o sistema de proteção social brasileiro alcançou um marco legal e existência real. 

B) a reestruturação de sua noção se deu cada vez mais próxima da concepção de seguridade. 

C) a convivência entre políticas sociais universais e focalizadas não é permitida. 

D) as ações focalizadas no combate à pobreza possuem, definitivamente, caráter permanente. 

E) o mix entre sistemas universais básicos e formas individualizadas de proteção privada é o principal elemento que caracteriza 

a política social hoje.  

 

 







